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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                             
  __________ނަންބަރު:

 އެދޭ ފޯމު ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް 
 

 ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުގެ 
  ނަން:

  ޤައުމީ ނިސްބަތް: އައި.ޑީ / ވާްކ ަޕރމިޓް ަނންބަރު:
  މޯބައިްލ ަނންބަރު: މަޤާމް:

   ދާިއމީ އެޑްރެސް:
  މިހާުރ އުޭޅ އެްޑެރސް:

 ކުންފުނީގެ ނަން:
 ގެ ކަސްަޓމްސް ަރޖިސްޓްީރ ަނންބަރު:ކުންފުނީ 

 މެއިލް:-އީ ފެކްސް ަނންބަރު: ފޯނު ނަންަބރު:
   

   ވަދެ ނުކުމެވުމަށް އެދޭ ބޭނުން 

  ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ފަރާތުން
 އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން 

 ލޯކަލް ކުރިއަރ އޭޖެންޓުގެ ފަރާތުން 
 އެހެނިހެން )ތަފްޞީލް ލިޔުމަށް(

 

.............................................................................................................................................................. 

 މަތީގަިއ ބަާޔންޮކށްފަިއވާ މަޢުލޫާމަތކީ ސައްަޙ އަދި ތެުދ މަޢުޫލމާތެވެ.
 

 .............................ނަން: ............
 މަޤާމް: ........................................

 ސޮއި: ....................................

 ތާރީޚް: ...................................
 

 ކުންފުނީގެ ސިއްކަ
 

 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް 
 މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް: ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚް:

 ހުއްދަދެއްވި ވެރިއެއްގެ: ފާސްދޫކުރި އޮފިސަރުގެ:
 ނަން: ނަން:
 މަޤާމް: މަޤާމް:

 ސ.އ.ނަންބަރު: ސ.އ.ނަންބަރު:
 :ސޮއި :ސޮއި

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 ؛ސަރުާކރުެގ ަކމާބެހޭ ފަރާުތގެ ިލޔުެމއް ،ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިަހމަވާަކން އެނގޭނެ  ކަސްޓަމްސްެގ ާޢންުމ ގަވާިއދުގައި 

އެމީެހްއެގ،  ަނމަމުްއަދތު ަހމަުނާވ ިދެވހިރަްއޔިެތއްކަްނ އަްނގައިދޭ ކާްޑ ގެަނއުުމންެނވެ. އަިދ ބިދޭީސއަުކ ، އެދޭފަާރތުގެ  ހުއްދަައށް ދޫކުރެވޭީނ، ހުއްދަ 
 ގެަނުއމުްނނެވެ.ނުވަަތ ވޯކްޕާމިްޓ ކާޑް މުްއދަތު ހަަމނުވާ ވޯކް ޕާމިޓުގެ ައސްލު 

 

 

 ޕޯޓުޕާސް

 ފޮޓޯ  ގެސަިއޒް 
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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ ،މާލެ

 ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް 

 

 ތާރީޚް:           ނަން:                                            ސޮއި:  
 

 ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.މި

 އޮތް / ނެތް  ތަފްޞީލް 

  ؟ވާކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ުތވެފައިސާބި ޝަީރޢަތަށް މައްސަަލއެއް  ވިޔަާފރިކުރުުމގެ  އެތަކެތީގެ  ،އެތެރެކުުރމާއި  މަސްުތވާތަކެތި 

  ؟ވާކަން ުނވަތަ ޫނންކަން ސާިބތުވެަފއި ޝަރީޢަތަށް މަްއސަލަެއއް  ޖީާނއީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަާވިއދުަގއި  ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްްސގެ 

 ތާރީޚް  ސޮއި ައދި ތަްއަގނޑު  މަާޤމު  ވެރިެޔއްގެ ަނން 

    

 

 ނެވެ.އިން  ކްރިމިނަލް ކޯޓް ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި
 އޮތް / ނެތް  ތަފްޞީލް 

  ؟ވާކަން ުނވަތަ ނޫްނކަން ސާބިުތވެފައި ޝަީރޢަތަށް މައްސަަލއެއް  ވިޔަާފރިކުރުުމގެ  އެތަކެތީގެ  ،އެތެރެކުުރމާއި  މަސްުތވާތަކެތި 

  ؟ވަތަ ޫނންކަންވާކަން ނު  ސާިބތުވެަފއި ޝަރީޢަތަށް މަްއސަލަެއއް  ޖީާނއީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަާވިއދުަގއި  ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްްސގެ 

 ތާރީޚް  ސޮއި ައދި ތަްއަގނޑު  މަާޤމު  ވެރިެޔއްގެ ަނން 

    

 

 އިންނެވެ. ރވިސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަ ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ މި
 އޮތް / ނެތް  ތަފްޞީލް 

 އެ  ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ  ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް  ،ސާބިުތވެފަިއވާަނމަ ޝަީރޢަތަށް މައްސަަލއެއް  ވިޔަާފރިކުރުުމގެ  އެތަކެތީގެ  ،އެތެރެކުުރމާއި  މަސްުތވާތަކެތި 

ނޑަެއޅުނު  ޙުކުމުން   ؟ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން  ވެަފއި އަަހރު( ތިނެއް) 03 މާފުކުެރުވނުތާ އަަދބު  ކަ

 

 ޙުކުެމއް  ދިުގމުްއދަެތއްގެ  މަްސުދަވހަށްވުރެ  )ބާރަ( 21ސާިބތުވެ  ޝަރީޢަތަށް  މަްއސަލަެއއް  ޖީާނއީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގަާވިއދުަގއި  ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްްސގެ 
ނަޑއެޅުނު  އެޙުކުމުން  ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް  އެޙުުކމް  ،ކޮށްފައިާވނަމަ  އަހަުރވެަފިއ ވާކަން ނުވަތަ ޫނންކަން؟ 2މަޢާފުކުެރވުނުތާ  އަދަބު  ކަ

 

 ތާރީޚް  ސޮއި ައދި ތަްއަގނޑު  މަާޤމު  ވެރިެޔއްގެ ަނން 

    

 
  -ތާ:މުޙިއްމު ނުކު 

 އިގެން ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ތެރޭގައި ފޯމު ފުރުއްވަ ދުވަހުގެ 21މު ދޫކުރާތާ މިފޯ  *
އިތުރުން، އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމީހެއްގެ ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޕޮލިސް  ރެއްވުމުގެމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދެބައިފުރިހަމަކު ބިދޭސީއެއްނަމަ:*  
 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޓްރިޕޯ

 ދާިއމީ އެްޑރެސް )އަޮތާޅއި ރަށާއެކު(: ފުރިހަމަ ނަްނ:

 މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް)އަޮތޅާއި ަރށާއެކު(: :ވޯކްޕާރމިޓް ކާޑް ނަންަބރ އައި.ޑީ ކާޑް/

 މޯަބއިލް ނަންަބރު: ޤަުއމީ ނިްސބަތް:



 

 

 

                                           ޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމު  .1
  ނުވަތަ ކޮޕީ  ޕާސްޕޯޓް ބިދޭސީއެއްނަމަ ކޮޕީ، ކާޑު އައިޑީ ހަމަނުވާ މުއްދަތު  ހުށަހެޅިފަރާތުގެ ފޯމު .2

 ކޮޕީ  ޕާމިޓްގެ ވާކް
 (މަސްހަމަނުވާ 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ)ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ  .3
 ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއްކަން އަްނގަދޭ ލިޔުން .4
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